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CChúng tôi, Kien Viet Corporation – Kien Viet Corp.
Là một tổ chức gồm tập hợp các thành viên trong các 
ngành dịch vụ có cùng chung một tiêu chí trong tổ chức 
hoạt động kinh doanh là “Kiến tạo cuộc sống đẹp”

Tiền thân là công ty CP TM-DV Giữ xe Thanh Niên, 
một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ 
về tổ chức giữ xe chuyên nghiệp, hàng đầu tại TP. HCM 
với những khách hàng tiêu biểu như Coop Mart, Citi 
Mart, Maxi Mart, Bệnh viện 30-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ, 
Trường ĐH STU, SATRA,… 

Kiến Việt Parking Care ra đời nhằm đem lại cho thị trường 
một dịch vụ hoàn toàn mới  và làm thay đổi suy nghĩ của 
mọi người về ngành dịch vụ quản lý bãi đậu xe và giữ xe. 

Chúng tôi không đơn thuần cung cấp dịch vụ quản lý 
bãi xe và giữ xe, với Kiến Việt Parking Care , chúng tôi 
còn là những người chăm sóc, phục vụ và hướng dẫn 
tận tụy nhằm đem lại sự hài lòng; cung cấp những dịch vụ 
tiện ích nhất dành cho khách hàng là chủ các phương tiện 
xe nói riêng và chủ tòa nhà nói chung.

THAØNH LAÄP
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Biểu tượng logo Kiến Việt là sự kết hợp chữ K và chữ V 
lồng vào nhau, kết nối nhau tại một điểm và cũng chính 
là điểm tựa bền vững. 

Mượn tư tưởng Zen để thể hiện sự kết nối của tất cả các 
thành viên trong tập đoàn Kiến Việt, mỗi viên đá sẽ 
không trọn vẹn và hoàn hảo khi đứng một mình nhưng 
khi có sự kết nối, sự chia sẻ tạo ra sự phát triển bền vững 
không chỉ cho mỗi thành viên, mà còn là sự đồng hành 
cùng sự phát triển của khách hàng, đối tác và vì mục tiêu 
“Kiến tạo cuộc sống đẹp” của tập thể tập đoàn Kiến Việt.

TTheo tư tưởng Thiền – Zen, những khối đá đơn sơ 
chồng lên nhau với những kết nối tưởng chừng rất 
mong manh nhưng lại tạo ra một khối không chỉ thể hiện 
sự sáng tạo, một cấu trúc cực kỳ vững chãi thách thức 
mọi khắc nghiệt của thiên nhiên. 
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GIAÙ TRÒ COÁT LOÕI

SHARE – Chia sẻ
• Chia sẻ năng lực để tạo sự bền vững
• Chia sẻ chí lực để tạo sự lớn mạnh
• Chia sẻ tài lực để tạo sự gắn kết

HONEST – Chân thật
• Thành thật trong kinh doanh
• Chân thành trong phục vụ với khách hàng và 

trong mối quan hệ đồng nghiệp và cấp trên

ACHIEVEMENT – Thành tựu
• Tinh thần cùng thắng để tạo nên thành công của 

đối tác và khách hàng
• Tạo nên thành tựu cho từng thành viên và tập thể

REPONSIBILITY – Trách nhiệm
• Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với 

khách hàng, đối tác,  đồng nghiệp và cộng đồng.

EXCELLENT – Xuất sắc
• Dịch vụ xuất sắc là mục tiêu hàng đầu

.
.

.
.

KIẾN VIỆT PARKING CARE là đơn vị 
tiên phong trong lĩnh vực cung cấp 
dịch vụ quản lý, chăm sóc và 
hướng dẫn đậu xe và là sự lựa chọn 
hàng đầu dành cho các tòa nhà, 
khách sạn, căn hộ cao cấp,… tại 
Việt Nam.

TAÀM NHÌN
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DỊCH VỤ

1. Tư vấn tiền khả thi và giải pháp đậu xe
a. Khảo sát và tư vấn tiền khả thi của bãi xe, đưa ra phương án khai thác bãi xe phù hợp 

với nhu cầu và ngân sách của Chủ đầu tư.
b. Tư vấn và đưa ra những giải pháp nhằm gia tăng tính hiệu quả của các bãi xe đã được 

xây dựng sẵn.

2. Thiết kế và thi công
a. Thiết kế phân khu vực, vị trí chỗ đậu xe; phân định luồng – tuyến lưu thông…
b. Thi công xây dựng mặt bằng theo công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế: sơn nền, 

kẻ vạch; gắn biển hiệu, biển báo giao thông; gương cầu; camera

3. Cung cấp phần mềm, trang thiết bị, cho thuê hệ thống kiểm soát lối vào – ra và 
thu lệ phí đậu xe tự động theo công nghệ tiên tiến RFID

4. Tổ chức khai thác và quản lý dịch vụ bãi đậu xe & giữ xe cao cấp 
a. Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo trì và bảo dưỡng bãi xe theo tiêu chuẩn cao cấp.
b. Cung cấp dịch vụ hướng dẫn, phục vụ khách hàng đỗ xe với đội ngũ Parking Guider 

chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp.
c. Đảm bảo an toàn cho các phương tiện xe và an ninh trong khu vực bãi xe.
d. Tổ chức thu lệ phí đậu xe
e. Dịch vụ chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại, giải quyết các sự vụ phát sinh với tiêu chí 

bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng.

5. Các dịch vụ khác 
a. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác: dịch vụ thu phí hộ, dịch vụ đỗ xe hộ cho khách 

(valet parking), …
b. Cung cấp các bãi xe di động cho các sự kiện ngoài trời, các lễ hội, triễn lãm, …
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TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

• Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong nghiệp vụ 
nhằm bảo đảm an toàn cho xe của khách hàng và 
an ninh bãi xe.

• Chịu trách nhiệm bồi hoàn 100% giá trị hiện tại 
phương tiện đi lại của khách hàng bằng tiền mặt và 
trong vòng 48h từ thời điểm xảy ra mất cắp.

• Cung cấp dịch vụ hướng dẫn, phục vụ khách hàng 
với phong cách và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp hoàn toàn 
khác biệt với các bãi giữ xe hiện tại.

• Với dịch vụ chăm sóc khách hàng tại phòng Kiến Việt 
Customer Care, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm 
và chăm sóc khách hàng giúp chủ đầu tư và ban quản lý 
tòa nhà hoàn toàn yên tâm, góp tăng thêm giá trị dịch vụ 
của tòa nhà 
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Khu phức hợp dân cư cao cấp
SAIGON PEARL
Hình thức hợp tác
Quản lý và điều hành các hoạt động bãi xe

• Tầng hầm: 487 ô tô & 1.650 xe máy
• Bãi xe TTTM: 20 ôtô & 200 xe máy
• Bãi xe ôtô vỉa hè: 88 ô tô

Thu lệ phí giữ xe hộ
Chăm sóc và hổ trợ khách hàng

Trường Cao đẳng nghề
VIỆT MỸ -  VATC
Hình thức hợp tác
Khai thác, quản lý và điều hành
hoạt động bãi xe

• Hai tầng hầm sức chứa 500 xe máy
• Vỉa hè với sức chứa 100 xe máy

Siêu thị
COOP MART BẢO LỘC
Hình thức hợp tác
Khai thác, quản lý và điều hành
hoạt động bãi xe

• Bãi xe máy với công nghệ giữ xe
thông minh KVPCS: 600 xe máy
• Bãi xe ô tô vỉa hè: 20 ôtô



HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
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• Đối tượng đào tạo: 
- Trưởng ca quản lý điều tiết bãi xe
- Nhân viên hướng dẫn bãi xe
- Nhân viên phòng chăm sóc khách hàng và thu phí

• Nội dung chương tình đào tạo và tập huấn:
- Giới thiệu về công ty Kiến Việt. 
- Giới thiệu định nghĩa dịch vụ phục vụ và hướng dẫn đậu xe và giữ xe. 
- Giới thiệu về nơi công tác.
- Phổ biến nội quy và quy chế của công ty. 
- Đào tạo về phong cách phục vụ:

+ Những quy định về trang phục.
+ Chất lượng phục vụ.
+ Phong cách phục vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và vượt qua sự mong đợi .
+ Phương pháp xử lý khiếu nại L.E.A.R.N.

- Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn và phục vụ bãi xe:
+ Quy trình nghiệp vụ, mô tả công việc từng các vị trí mục tiêu
+ Kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống tại bãi xe
+ Quy trình PCCC 
+ Các quy định về tiêu chuẩn dịch vụ bãi xe
+ Quy trình làm việc tại các vị trí mục tiêu

- Đào tạo về quy trình và kỹ năng chăm sóc khách hàng:
+ Quy trình đăng ký và quản lý danh sách cư dân 
+ Quy trình đóng phí, báo cáo, tổng hợp chứng từ phí tháng
+ Quy trình chăm sóc khách hàng 
+ Kỹ năng lắng nghe tích cực 
+ Kỹ năng giao tiếp với khách hàng 

CHÖÔNG TRÌNH TAÄP HUAÁN
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Cùng  Kiến Việt

“Kiến tạo cuộc sống đẹp!” 
bằng chương trình

“NỤ CƯỜI KIẾN VIỆT”
• Mục tiêu chương trình: 

Xây dựng văn hóa phục vụ với nụ cười, thể hiện sự chân thành và chu đáo 
trong phục vụ, đồng thời tạo bầu không khí làm việc trẻ trung, vui tươi và 
thân ái trong tập thể.

• Các tiêu chí tham gia chương trình:
- Không bị khách hàng phản ánh.
- Không bị nhắc nhở (bằng văn bản) về đồng phục, tác phong 
- Không bị nhắc nhở (bằng văn bản) về thái độ gật đầu chào và mỉm cười khi 

khách hàng nhìn mình.
- Luôn có thái độ sẵn sàng hỗ trợ - giúp đỡ khách hàng.
- Thuộc 5 nguyên tắc xử lý khiếu nại (phương pháp LEARN)

www.kienvietcorp.vn
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HOẠT ĐỘNG
NỘI BỘ

Chương trình thi đua
Nụ cười Kiến Việt
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